UCHWAŁA NR VI/50/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja klatki schodowej
w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 8”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.
994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) oraz z § 9 ust. 2 uchwały nr XVII/140/2015 Rady
Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 5717), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Przyznaje się Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Hołdu Pruskiego 8 w Świnoujściu dotację w wysokości
20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych
oraz zakupu materiałów budowlanych w celu realizacji zadania pn. „Renowacja klatki schodowej w budynku przy
ul. Hołdu Pruskiego 8” (wpis do rejestru zabytków, prowadzony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie, pod nr A-329).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska
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UZASADNIENIE
Ulica Hołdu Pruskiego charakteryzuje się piękną, zabytkową przedwojenną zabudową. Niewątpliwie jest
najbardziej charakterystyczną i wartą odwiedzenia ulicą w Świnoujściu (kamienica przy ul. Hołdu Pruskiego 8
zbudowana została ok. 1903 r.).
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście na lata 2010 – 2020 wykonano
kompleksową renowację elewacji zewnętrznych zespołu zabytkowych kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego. Dotacja
na prace konserwatorskie przy remoncie klatki schodowej, będzie kontynuacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych
w tej części Miasta i pozwoli zachować obiekt w dobrym, estetycznym stanie.
Zakres prac konserwatorskich i robót budowlanych przy renowacji klatki schodowej w budynku przy
ul. Hołdu Pruskiego 8 obejmuje:
 izolację pionową i poziomą przy zejściu do piwnicy,
 remont schodów wewnętrznych,
 renowację drzwi na parterze.
Z uwagi na wysoką wartość zabytkową budynku podjęcie uchwały o przyznaniu dotacji na powyższy cel
jest uzasadnione.
Środki finansowe na realizację przedmiotowej uchwały zostały zabezpieczone w budżecie Miasta, dział
921, rozdział 92120.
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